การแกปญหานักเรียนออกกลางคัน
คํานิยาม
เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กวัยเรียนภาคบังคับที่เคยเขาเรียนในสถานศึกษาแลว แตออกจากสถานศึกษาระหวางปไป
โดยไมไปเรียนตอสถานศึกษาอืน่ ใด และไมกลับเขามาเรียนตามปกติได กอนที่จะจบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ป

สาเหตุของนักเรียนออกกลางคัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ฐานะยากจน
มีปญหาครอบครัว
สมรสแลว
มีปญหาการปรับตัว
ตองคดี / ถูกจับ
เจ็บปวย / อุบัตเิ หตุ
อพยพตามผูป กครอง ( ไมรวมการยายออกไปเรียนทีส่ ถานศึกษาอื่น )
หาเลีย้ งครอบครัว
กรณีอื่น ๆ

แนวทางการแกปญหานักเรียนออกกลางคัน
เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับสวนหนึ่งที่เขาเรียนแลวแตตองออกจากโรงเรียนกอนที่จะเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ
โดยสามารถจําแนกสาเหตุได 3 กรณี คือ
1. กรณีเด็กที่เขาเรียนแลวออกกลางคัน ซึง่ สถานศึกษาสามารถติดตามใหเด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษาได
แนวทางแกไขปญหา
1.1 สถานศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการและระบบการติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน มาเขาเรียนอยางชัดเจน
และจริงจัง
1.2 สถานศึกษาจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนครอบคลุม ชัดเจน และสม่ําเสมอ
1.3 สถานศึกษาดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
อยางครบถวน
1.4 จัดหาที่พักอาศัยใหนักเรียนในรูปแบบตาง ๆ เชน หอพักในโรงเรียน ครอบครัวอาสาสมัคร ฯลฯ
หรืออาจขอความรวมมือกบชุมชน รับดูแลเด็กเปนรายบุคคล
1.5 สนับสนุนคาพาหนะนักเรียนที่อยูหางไกล หรือรถรับสงนักเรียน หรือจักรยานยืมเรียนใหแกนักเรียน
1.6 สงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน
1.7 จั ดหาทุ นการศึกษาหรือขอรับการสนับ สนุนงบประมาณจากหน วยงานภาครั ฐเอกชนให เด็กได เรีย นจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ
1.8 จัดหาผูอปุ ถัมภ / ผูอ ุปการะ เปนรายบุคคล เชน พอ – แมอุปถัมภ ฯลฯ
2. กรณีเด็กเขาเรียนแลวแตออกกลางคัน แตสถานศึกษาไมสามารถติดตามใหเด็กกลับเขาเรียนได
แนวทางแกไขปญหา
ให ส ถานศึ กษาและสํ า นั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา วางแผน ประสานกั บ หน วยงานที่ เ กี่ย วข อ ง หรื อ สถาน
ประกอบการใหเด็กไดเขาเรียนทั้งในและนอกระบบ เชน การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนสารพัดชาง การศึกษาเฉพาะ
ทาง การศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนพระปริยั ติธรรม ศูนยการเรีย นในสถานประกอบการ หองเรี ย นสาขา ฯลฯ
เพื่อใหเด็กไดเขาเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

-23. เด็กที่กําลังเรียนอยูแตมีแนวโนมวาจะออกกลางคัน สภาพปญหาของเด็กที่กําลังเรีย นอยูแตมีแนวโนมวาจะออก
กลางคัน จําแนกตามสาเหตุออกไดเปน 3 ดาน คือ
1. ดานตัวเด็ก
2. ดานสถานศึกษา
3. ดานครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดลอม
1. ดานตัวเด็ก
1.1 ขาดเรียน ไมสนใจการเรียน เบื่อหนายการเรียน เรียนไมทันเพื่อน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
1.2 ปรับตัวเขากับครูและเพื่อนไมได
1.3 มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ติดสารเสพติด มั่วสุมแหลงอบายมุข
1.4 สุขภาพรางกายเจ็บปวย พิการ หรือไดรับอุบตั ิเหตุ
แนวทางแกไขปญหา
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีต่ อบสนองตอความสนใจของผูเรียนอยางหลากหลาย เพื่อใหนักเรียนมีโอกาส
เลือกเรียนในสิ่งทีต่ นเองตองการ
2. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคล เชน เขาคาย ชุมนุม
ชมรม กิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะกิจกรรมรักโรงเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ทัศนศึกษา แหลงเรียนรูภายในฯลฯ
3. จัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน
4. จัดกิจกรรมสอนซอมเสริม พีส่ อนนอง เพื่อนชวยเพื่อน ใหกับนักเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
5. จัดระบบการวัดและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
6. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล จัดทําโครงการเยีย่ มบานนักเรียน
7. สร างความเข า ใจระหว างนั กเรี ยน และชุ มชน ให มีค วามตระหนักและเนนความสํา คั ญของการศึ กษา
เชน จัดปฐมนิเทศ ประชุมผูปกครอง / กรรมการสถานศึกษา การประชาสัมพันธ ฯลฯ
8. จัดกิจกรรมเพือ่ รณรงคตอตานยาเสพติด ประสานเจาหนาที่หรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ใหความรูเรื่องโทษของ
ยาเสพติดแกนกั เรียน เฝาระวังเด็กที่อยูในกลุมเสีย่ ง และใหการบําบัดรักษาฟนฟูนักเรียนทีต่ ิดยา
9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน เชน เขาคายคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ ฯลฯ
10. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา ใหคําปรึกษาแนะนําการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมตามวัย
แกนักเรียน
11. สรางเครือขายผูป กครอง เฝาระวังและปองปราบยาเสพติดและแหลงอบายมุข
12. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ย วของใหค วามชวยเหลือนักเรีย นที่มีปญหาดานสุข ภาพรา งกาย เจ็บปวย
พิการหรือไดรับอุบัติเหตุจนไมสามารถรับการศึกษาในโรงเรียนได
13. ประสานและใหความรวมมือกับสาธารณสุขในการใหความรูและดูแลสุขภาพอนามัยแกนักเรียน
14. ดูแลฟนฟูสขุ ภาพนักเรียนโดยใหนกั เรียนมีสวนรวม
15. จัดทําแผนการเรียนในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับสภาพ
ปญหาของนักเรียน
16. สถานศึกษาจัดทําประกันชีวิตหมูแ ละประกันอุบัติเหตุใหนักเรียน
2 ดานสถานศึกษา
2.1 สภาพสิง่ แวดลอมและบรรยากาศไมเอื้อการจัดการเรียนการสอน
2.2 หองเรียนหองพิเศษไมเพียงพอ
2.3 หางไกลกันดาร การคมนาคมไมสะดวก
2.4 ระบบการสงตอนักเรียนเมื่อจบชวงชั้น
2.5 ขาดสือ่ อุปกรณการเรียนการสอน

-32.6 ขาดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.7 กิจกรรมการสอนของครูไมนาสนใจ
2.8 การลงโทษนักเรียนโดยวิธีการที่ไมเหมาะสม
2.9 สถานศึกษาขาดความสัมพันธอันดีกับชุมชน
แนวทางแกไขปญหา
1. ปรับภูมทิ ศั นใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
2. ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิง่ กอสรางอื่น ๆ ใหเปนปจจุบัน
3. สถานศึกษาตองประสานงานองคกรตาง ๆ ขอใชสถานทีแ่ หลงเรียนรูในทองถิ่นเปน หองเรียนพิเศษ
4. จัดแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
5. สถานศึกษาจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน
6. ประสานงานกับชุมชนหรือองคกรที่เกี่ยวของจัดหาที่พักใหแกนักเรียนที่บานอยูหางไกลจากสถานศึกษา
3. ดานครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดลอม
3.1 ครอบครัวยากจน
3.2 ผูปกครองอพยพไปทํางานที่อื่น และยายไปมาตามฤดูกาลเพื่อทํางานรับจาง
3.3 ครอบครัวแตกแยก เด็กขาดผูอปุ การะ และเด็กถูกทอดทิ้งเปนภาระของคนอื่น
3.4 ผูปกครองไมเขาใจ ไมเห็นความสําคัญของการศึกษา
3.5 ครอบครัว ชุมชน เกีย่ วของกับสารเสพติดและการพนัน
3.6 สภาพแวดลอมมีปจจัยเสีย่ งจากอุบัติเหตุ โรคภัย การเจ็บปวย โรคติดตอรายแรง
3.7 การคมนาคมไมสะดวก ทุรกันดาร เด็กตองเดินทางมาเรียนไกลเกินกวา 3 กิโลเมตร
3.8 ภัยทีเ่ กิดจากการกอความไมสงบและภัยจากธรรมชาติ
3.9 สภาพแวดลอมมีแหลงอบายมุข สถานบันเทิง สื่อลามก กระจายเพิ่มมากขึ้นในชุมชนเมืองตําบล หมูบ าน
แนวทางแกไขปญหา
1. จัดทําขอมูลเด็กที่มแี นวโนมวาจะออกกลางคัน เพื่อขอรับการสนับสนุนความชวยเหลือ
2. ประสานความรวมมือหนวยงาน องคกร เพื่อสรางความเขมแข็ง สนับสนุน สงเสริมใหครอบครัวมีความรู
ทักษะ ประสบการณ สรางรายไดเพิม่ ขึ้น
3. สนับสนุนใหครอบครัวมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับกฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
4. สรางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ใหความรูกลุม เปาหมาย
5. จัดโครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก
6. ประสานความชวยเหลือจัดหาทุนการศึกษา
7. หาผูอปุ การะเพื่อดูแลชวยเหลือเด็กทีถ่ ูกทอดทิ้ง
8. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกสถานศึกษาใหเอือ้ ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
9. จัดหองเรียนสาขาหรือโรงเรียนสาขาใหเหมาะสมกับพื้นที่
10. จัดคาพาหนะ พาหนะรับ – สง หรือจักรยานยืมเรียนใหแกนักเรียน
****************

